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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANNEX 2 

DADES DEL/LA SOL·LICITANT 

Nom i cognoms:_______________________________________________________________ 

amb DNI/NIE* _______________, en nom propi/en representació de ____________________ 

_______________________________ (nom persona jurídica/entitat), amb NIF* ______________   

(en cas de ser persona jurídica), amb domicili a ____________________________________ 

(adreça) situat al municipi de ___________________ amb codi postal __________, telèfon mòbil 

________________ i correu electrònic* ____________________________________,  

*El DNI/NIE i/o NIF i el correu electrònic resulta obligatori en cas de subjectes obligats a relacionar-se 
electrònicament amb l’administració (article 14.2 de la Llei 39/2015), així com també per aquelles 
persones físiques que decideixen relacionar-se per mitjans electrònics.

SOL·LICITO una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de l'activitat o projecte 
que es detalla al dors. 

SOL·LICITANT DE LA SUBVENCIÓ 
  S’aporta       Aportada en convocatòries 

      anteriors 
 Persona física. 

- Cal adjuntar una fotocòpia acarada del DNI/NIF.

Persona jurídica.  Cal adjuntar:

- Fotocòpia acarada del DNI/NIF del/la representant legal.

- Escriptura de constitució o estatuts, si escau.

- Poders de representació i/o certificat expedit per/per la secretari/ària
de l’entitat  que acrediti la representació legal del/ de la sol·licitant.

- Fotocòpia del Número d’ Identificació Fiscal de l’entitat peticionària

- En cas d’associacions o fundacions, caldrà acreditar estar inscrites al
corresponent Registre Oficial.
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DECLARO QUE 
 
1.  No existeix condemna, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la  

possibilitat  d’obtenir subvencions o ajuts públics. 
 

2.  No s’ha sol·licitat la declaració de concurs, ni haver estat declarats insolvents en 
qualsevol procediment, ni estar declarats en concurs, ni estar subjectes a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la llei concursal sense 
que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del 
concurs. 
 

3.  No s’ha donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració. 
 

4.  No s’està incurs en algun dels supòsits d’incompatibilitat dels càrrecs públics 
regulats per Llei. 

 
5.  S’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 

6.  No es té la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com 
a paradís fiscal. 

 
7.  S’està al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions. 

 
8.  No s’està sancionat, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de subvencions, o la Llei general 
tributària. 

 
9.  No s’és deutor del Consell Comarcal del Ripollès. 

 
10.  La documentació ja aportada en convocatòries anteriors al Consell Comarcal 

del Ripollès resulta vigent i no ha sofert cap canvi ni modificació en els darrers 5 
anys. 

 
Autoritzo el Consell Comarcal del Ripollès a demanar, si és el cas, els certificats a emetre per 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la SS, d’acord amb 
l’art.23 de la Llei 38/2003 de Subvencions.  

 
 
 
 
 
 
 



3 -8 
______________________________________________________________ 
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat

NOTIFICACIONS 

          Persona física 

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:  Sí             No 

Persona jurídica 

Als efectes de la comunicació i la notificació d’assumptes relacionats amb la nostra condició de 
persona jurídica, restem obligats a relacionar-nos amb l’administració per mitjans electrònics (article 
14.2 de la Llei 39/2015). 

LÍNIA PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 

I Foment d’una activitat pública d’interès social i/o promoció d’una finalitat pública comarcal. 

1.A Activitats culturals, festives o de caràcter social.

1.B Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal.

1.C Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries

2.A Activitats esportives.

    II Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès 

1.D Ripollès territori educador.

2.B Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca.

MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

TÍTOL: 

Descripció de les activitats a realitzar (temporalització, actes a realitzar...) 
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Resultats a obtenir (impacte, incidències...) 

 (Si necessiteu més espai, adjunteu documentació) 
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INDICADORS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Es calcularan en funció dels indicadors d'avaluació establerts a l’ ANNEX 1 de les bases reguladores: 

I Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una finalitat pública comarcal 

1.A. Activitats culturals, festives o de caràcter social.

L' activitat/projecte es desenvolupa a            municipis de la comarca, que són els següents: 

     L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents 
o associacions de        municipis diferents de la comarca. Les entitats, agents o 
associacions participants i el municipi al que pertanyen són les següents: 

Nom entitat/agent/associació Municipi 

El pressupost és de  €. 

És el   any consecutiu que es realitza. 

1.B. Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal.

El llibre         , pel·lícula         o documental         , té el suport de                 municipis de la comarca.

Especificar el nombre de llibres publicats o el document audiovisual (difós al públic a través 
de cinema o d’algun mitjà audiovisual) i que siguin d’interès comarcal realitzats per 
l’autor:

L’edició promou la divulgació històrica i/o del patrimoni cultural comarcal. Si            No

Està relacionada amb celebracions o efemèrides.  Sí            No
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El llibre té un mínim de 30 pàgines.  Sí            No  

El codi ISBN del llibre és:  

El documental o pel·lícula té una durada mínima de 20 minuts.  Sí    No 

1.C. Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries

Activitat organitzada per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès, que suposa
una commemoració especial. 

L’activitat és d’àmbit: 

      Comarcal                 Provincial      Català/Espanyol  Mundial 

El pressupost de l’activitat  és de   €. 

2.A. Activitats esportives

 L'activitat/projecte es desenvolupa a           municipis de la comarca, que són els següents:

 L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents 
o associacions de        municipis diferents de la comarca. Les entitats, agents o 
associacions participants i el municipi al que pertanyen són les següents: 

Nom entitat/agent/associació Municipi 

L’activitat se celebra els dies següents: 

El pressupost és de                                        €.  

És el  any consecutiu que es realitza. 
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II  Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès 

1.D. Ripollès Territori Educador

Activitat organitzada: 

 Què en fem dels boscos? 

 FER.CAT 

 Empresa jove Europea 

    RENOWATT 

    DESENDOLLA’T 

S’assignaran 1.750€ en funció dels centres participants. Així a cada sol·licitant de la subvenció li 
correspondrà la quantitat següent: 

1.750 €/T 
On: T= a nombre de centres participants. 

2.B.  Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca

S’assignaran 5.000 euros en funció del nombre de participants totals.

Així:  (5.000,00/T)*N      T= al nombre de participants totals. 
N= al nombre de participants de cada entitat sol·licitant. 

 El nombre de participants totals és de: 

CONCURRÈNCIA DE SUBVENCIONS 

 No s’ha demanat ni obtingut cap altre tipus de subvenció 

  Sí s’ha demanat i/o atorgat altres subvencions.  

DATA 
SOL·LICITUD 

ENTITAT A LA QUAL 
S’HA DEMANAT 

FINALITAT DATA 
ATORGAMENT 

IMPORT 



8 -8 
______________________________________________________________ 
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat

PRESSUPOST PREVIST DE L’ACTIVITAT O PROJECTE 

Cost de l’actuació o projecte 
Import de l’actuació o projecte 

Finançament de l’actuació o projecte 

Subvenció sol·licitada i/o atorgada (diferent de la que es demana al Consell) 
Fons propis 

Quotes socis 

Venda d’entrades 

Patrocinis 

Altres (1) 

 TOTAL: 

 (Si necessiteu més espai, adjunteu pressupost) 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les 
dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del 
Ripollès, les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Les seves no seran 
cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del registre 
d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat 
(http://ripolles.cat/avis-legal/) . 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels 
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: 
Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu 
Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/) . 

Signatura     
 ,   de    de 20 

http://ripolles.cat/avis-legal/
http://ripolles.cat/gestions-en-linia/
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